
©Martta Mäenpää 
martta.maenpaa@helsinki.fi 
 

Lapsen (6-7v) raitalapaset 

 

Tarvikkeet ja materiaalit: 

 kahta eriväristä villalankaa, esimerkiksi Fritidsgarn.  

Väri A 60 g ja väri B 30g. 

 kinnasneula 

 

Pisto:  

Kaksivaiheinen (2+1) eli kaksi silmukkaa peukalolla, peukalon 

takaa poimitaan yksi silmukka suoraan neulalle. 

 

Huom! Silmukkamäärät ovat ohjeen luojan käsialan mukaisia, eli todennäköisesti joudut 

lisäämään tai vähentämään silmukoita saadaksesi lapasesta oikean kokoisen. Ohjeeseen 

on merkitty myös lapasen senttimetrimitat muutaman kerroksen välein, joihin voit omaa 

työtäsi verrata. 

Työvaiheet: 

1. kerros: Ota A-väristä lankaa sylillinen (1,5m) ja pujota langan pää neulan silmään. Lapanen 

aloitetaan kärjestä. Tee pyöreä aloitus ja luo aloituslenkkiin 10 silmukkaa. Vaihda väriä. Jos A-

lankaa jäi edelliseltä kerrokselta paljon, voit jättää sen roikkumaan vapaana ja ottaa neulaan B-

väristä lankaa sylillisen, asettaa uuden langan niin, että neulalta tuleva lanka roikkuu peukalosi 

yli ja jatkaa neulomista uudella langalla. Toinen vaihtoehto on, että voit katkaista A-langan 

muutaman senttimetrin päästä viimeistä silmukkaa, pujottaa B-väristä lankaa sisäkkäin A-

langan kanssa, huovuttaa langat yhteen kostutettujen kämmenien välissä pyörittämällä ja 

jatkaa neulomista B-langalla. Jälkimmäisellä tavalla lankaa myös jatketaan, jos se loppuu 

kesken kerroksen. 

2. krs: Tuplaa silmukkamäärä, eli tee uusi kerros liittämällä se vanhaan kerrokseen poimimalla 

aina 1 uusi ja 1 vanha edellisen kerroksen silmukkareuna, sitten samat silmukkareunat 

uudestaan, 1 uusi ja 1 vanha, samat uudestaan, 1 uusi ja 1 vanha, samat uudestaan… Toisen 

kerroksen lopussa vaihda käyttöön A-lanka (jos jätit sen roikkumaan ensimmäisen kerroksen 

jälkeen, nosta se nyt peukalon yli ja jatka neulomista sillä). 

3. krs: Tee tasauskerros, eli älä lisää silmukoita, vaan liitä uusi kerros edelliseen poimimalla 

edellisen kerroksen silmukkareunasta aina 1 vanha ja 1 uusi silmukkareuna neulalle. Kerroksen 

lopussa vaihda käyttöön B-lanka. 

4. krs: Lisää uusi silmukka joka 3.lla silmukalla, eli kiinnitä uusi kerros edelliseen poimimalla 

edellisen kerroksen silmukkareunasta aina kolme kertaa 1 vanha ja 1 uusi silmukkareuna ja 
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tämän jälkeen kaksi vanhaa, kolme kertaa 1 vanha ja 1 uusi, tämän jälkeen 2 vanhaa… Tämän 

kerroksen jälkeen lapasen kärjen pitäisi olla noin 8 cm leveä. Vaihda kerroksen lopussa taas 

käyttöön A-lanka. 

5. krs: Tasauskerros. Vaihda kerroksen lopussa B-lankaan. 

6. krs: Tee lisäys joka neljännellä silmukalla. Vaihda kerroksen lopussa A-lankaan. 

7. krs: Tasauskerros. Vaihda kerroksen lopussa B-lankaan. 

8. krs: Tee lisäys joka 5.llä silmukalla. Kerroksen lopussa lapsen pitäisi olla noin 9 cm leveä ja 12 

cm korkea. Vaihda kerroksen lopussa A-lankaan. 

9. krs: Tasauskerros. Vaihda kerroksen lopussa B-lankaan. 

10. krs: Ei lisäyksiä. Jätä aukko peukalolle tekemällä irtonaista silmukkapötköä 8 silmukan 

verran. Oikean käden peukalonaukko tehdään kerroksen lopussa, niin että irtonainen pötkö 

kiinnitetään edelliseen kerrokseen taas kerroksenvaihtumiskohdassa. Edelliseen kerrokseen on 

jäänyt 6 ehjää silmukkareunaa ”tyhjäksi”. Vasemman käden peukalonaukko tehdään heti 

kerroksen alussa. Kerroksen lopussa vaihda käyttöön väri A, B-väriä ei enää käytetä. 

11. ja 12. krs: Ei lisäyksiä tai kavennuksia. 12. kerroksen jälkeen lapasen tulisi olla noin 8 cm 

leveä ja 16 cm korkea. 

13. krs: Kavennetaan yksi silmukka joka 5.llä silmukalla, eli joka neljännen silmukan jälkeen 

poimitaan edellisestä kerroksesta 2 uutta silmukkareunaa.  

14. krs: kavennetaan joka 6.lla silmukalla, eli joka viidennen jälkeen edellisestä kerroksesta 

poimitaan 2 uutta silmukkareunaa. 

15. krs: Tasauskerros. 

16. krs: Lisää uusi silmukka joka 3.lla silmukalla. 

17. krs: Lisää taas uusi silmukka joka 3.lla silmukalla. 

18. krs: Tasaus- ja lopetuskerros. Lapasen kämmenpuolella ala 

pienentää silmukoita niin, että kiristät ne aivan peukalon 

päähän ja lopulta jätät peukalon pois kokonaan ja viimeiset 

silmukat kiristät aivan pieniksi. Katkaise lanka. 

Peukalo:  

1. krs: Tee peukalon aloitus kiertämällä kolme 

lankalenkkiä peukalolle niin, että neulalta tuleva lanka roikkuu 

peukalon yli. Tiputa ylimmäisenä peukalolla oleva lanka 

peukalon taakse. Ota nyt lapanen käteen ja työnnä neula 
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peukaloaukon vasemman reunan kahdesta ensimmäisestä silmukkareunasta ja aloita 

neulominen aukon ympäri. Alareunaan pitäisi tulla 8 silmukkaa, kulmasta voit poimia 2 

silmukkaa (ettei siihen tule reikää), aukon yläreunaan tulee 8 silmukkaa ja myös toisesta 

kulmasta poimitaan 2 silmukkaa. Yhteensä peukalon ensimmäisellä kerroksella on 20 

silmukkaa.  

2. krs: Ei lisäyksiä eikä vähennyksiä. 

3. krs: Vähennä peukalon molemmissa reunoissa 1 silmukka. 

4. krs: Vähennä taas molemmissa reunoissa 1 silmukka. 

5. ja puolet 6. kerroksesta: vähennä joka toinen silmukka, eli kiinnitä uusi kerros edelliseen 

poimimalla edellisen kerroksen reunasta 2 uutta silmukkareunaa, 1 vanha ja 1 uusi, 2 uutta, 

1 uusi ja 1 vanha, 2 uutta… 

Lopuksi ompele kiinni peukalon päässä oleva pieni aukko pujottelemalla lanka 

silmukkareunoista edes takaisin. 

 

Viimeistely: 

 

Pujottele langanpäät lapasen nurjalle puolelle. Höyrytä tai vanuta lapaset. Vanuttaminen 

käy lämpimän veden ja saippuan (esim. Marseille-saippua) avulla lapasia  esimerkisi 

toisiaan vasten hankaamalla, varo kuitenkin möyhentämästä lapasia liikaa, jotta ne eivät 

kutistuisi.  

 

 


